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1. Ajánlati feltételek 
 

Igény azonosító: IG-49254 

Ajánlatkérő neve MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft 

Bonyolító neve: Miskolc Holding Zrt. 

Bonyolító címe 3530 Miskolc, Petőfi. u. 1-3. 

Ajánlatkérő képviselője: Nyiri László Ügyvezető  

Szakmai kapcsolattartó: 
Szarka Zoltán szolgáltatási osztályvezető szarka.zoltan@miviz.hu 

30/436- 8981 

 Beszerzői kapcsolattartó 
Konczné Tomor Ágnes beruházási és anyaggazdálkodási 
osztályvezető tomor.agnes@miviz.hu 70/642-6052 

Ajánlatkérés tárgya: 

A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén a meglévő közművagyon részleges 
felújítása, a hálózat elemeinek szükség szerinti cseréje, szennyvíz 
bekötések elvégzése, valamint havária okozta meghibásodások 
elhárítása. 

 

Ajánlatkérés tartalmának 

rövid leírása: 

A pályázandó feladatok a MIVÍZ Kft. által ellátott közüzemi szennyvíz 
hálózati részleges felújítási munkákhoz, hibaelhárításokhoz,  
ütemezett karbantartási, valamint havária okozta meghibásodásokhoz  
kapcsolódó feladatok elvégzése Miskolc M.J.V. (Miskolc Megyei Jogú 
Város (beleértve Ómassa, Újmassa, Lillafüred Alsó- és Felsőhámor, 
Pereces, Lyukóvölgy és Lyukóbányatelep, Komlóstető, Tapolca, 
Hejőcsaba, Görömböly, Szirma és Martin-Kertváros városrészek) és 
Felsőzsolca város közigazgatási területére vonatkozóan. 

Szerződés keretösszege: 
A szerződés keretösszege összesen nettó 95.000.000 Ft azaz 

kilencvenötmillió forint + 27% ÁFA.  

Értékelési szempont A kivitelezés legalacsonyabb összköltsége. 

Részajánlat tétel: 
Ajánlattevő jelen eljárás során sem rész- sem alternatív, azaz 

többváltozatú ajánlatot nem tehet.  

Ajánlattevők köre: 
Az ajánlattételi eljárás nyílt pályázati eljárás. Minden gazdasági 

szereplő tehet ajánlatot.  

Ajánlati kötöttség: 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az 

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 30 

napos időtartamban kötve van ajánlatához. 

Az ajánlat benyújtásának 

határideje 
2021.09.15. 10:00  

Bontás tervezett időpontja 2021.09.15. 12:00  

A szerződéskötés tervezett 

időpontja 
2021.09.30.  
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2. Szerződéses feltételek 

A szerződés tárgya és 

mennyisége: 
Műszaki tartalomnak megfelelően.  

A szerződés időtartama: 
12 hónap, illetve a keretösszeg felhasználásáig - 30 napos 

felmondási idővel. 

Ártartás: 
Az ajánlatban megadott vállalási ár a szerződés időtartama alatt nem 

változhat.  

Teljesítés: 
A Megrendelő által az szerződésben rögzítetteknek megfelelő 

minőségben elvégzett kivitelezés.  

Számlázási feltételek 

- Az elszámolás módja: tételes elszámolás felmérési napló és a 

Vállalkozó szerződésben rögzített ajánlata alapján. Az építési 

engedélyhez kötött feladatrészek esetében az Áfa tv. 142. § (b) pontja 

szerint kell eljárni. Ajánlattevő az elszámolás alapján az elvégzett 

munkáról a tárgyhónapot követő 8 naptári napon belül számlát állít ki, 

melyet az Ajánlatkérő átutalással egyenlít ki. Felek fizetési 

határidőként a számla kiállításától számított 30 naptári napban 

állapodnak meg. 

 

Fizetési feltételek: 

Ajánlatkérő a beérkezett számlákat azok keltétől számított 30 napos 

fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki. Az Ajánlattevő a számlát 

a kiállítást követő 3 munkanapon belül megküldi az Ajánlatkérő 

részére, ellenkező esetben a fizetési határidő kezdete a számla 

kézhezvételének a napja.  

Szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek: 
- 
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3. Formai követelmények 

 

Ajánlatot adni az alábbiak szerint lehet:  

 

Az ajánlatot elektronikus úton (az árajánlati lapot az eredeti fájl formátumban kitöltve, az 

ajánlattételi adatlapot aláírva és szkennelve), vagy eredeti aláírással ellátott, papír alapú 

példányban vagy az mhbeszerzes@miskolcholding.hu e-mail címre kell benyújtani. 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

Amennyiben papír alapon ad ajánlatot, úgy azt zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatot 

tartalmazó borítékon fel kell tüntetni az Ajánlatkérő nevét és címét, illetve a következő 

feliratokat: „Ajánlat – Csatorna építési, felújítási, karbantartási és szennyvíz bekötési 

munkákra MIVÍZ Kft. részére” és „Nem bontható fel 2021.09.15. 12:00 előtt”. Amennyiben 

a csomagolás vagy feliratozás nem az előírtak szerint történik, úgy az nem eredményezi az 

ajánlat érvénytelenségét, de az Ajánlattevő kockázata, ha a pályázatát elirányítják, vagy nem 

kerül határidőben felbontásra. 

 

4. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja 
 

Az ajánlatokat az Ajánlati Adatlap kitöltésével és a 9. pont szerinti mellékletekkel személyesen 

a Miskolc Holding Zrt. recepcióján munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, illetve 

pénteken 8-12 óráig), vagy postai úton (3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) vagy elektronikus 

formában lehet benyújtani jelen felhívás 1. pontjában meghatározott határidőig. Az 

ajánlattételi határidő lejártát követően érkező ajánlatokat Ajánlatkérő - felbontás nélkül - 

érvénytelennek nyilvánítja. Az Ajánlati Adatlap használata kötelező, az ajánlat 

érvényességének elengedhetetlen feltétele. 

 

5. Az ajánlatok felbontása, kiértékelése 

Ajánlatkérő a beérkezett pályázatokat 2021.09.15. 12:00 kor bontja fel. 

A bontás helyszíne: Miskolc Holding Zrt. Beszerzési szervezeti egysége (3530 Miskolc, 

Petőfi u. 1-3. I. emelet). A bontáson az Ajánlatkérő beszerzési, jogi és szakmai képviselői 

vehetnek részt. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a határidőig beérkezett pályázatok 

tartalmát ismerteti, valamint megállapítja, hogy az ajánlatok csomagolása szabályos és 

sértetlen-e, továbbá az ajánlat az előírt példányszámban került-e benyújtásra. Az ajánlatok 

kiértékeléséről Bontási jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a beérkezett ajánlatokat.  

 

6. Ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről 

Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről, annak megállapítását követő 3 

munkanapon belül írásban tájékoztatja.  

 

7. Hiánypótlás 

Ajánlatkérő a pályázat során hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 

  

http://www.miskolcholding.hu/
mailto:mhbeszerzes@miskolcholding.hu


 

 
3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3     Tel: +36 46/ 516 – 450,           www.miskolcholding.hu 6 

 

8. Egyéb: 
 

• Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kitűzött benyújtási határidőt 

megelőzően az Ajánlattételi Felhívás-t szükség esetén módosítsa vagy akár 

visszavonja vagy az eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

• Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését 

indoklás nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74.§ (2)). A szerződés megtagadása kártérítési 

igényt nem keletkeztet. 

 

9. Mellékletek 

 

• 1.sz. melléklet Ajánlattételi adatlap, melynek tartalmaznia kell: 

− Ajánlattevő pontos neve, címe, elérhetőségek, kontaktszemélyek 

− a cég rövid bemutatása 

− tevékenységi körök 

− referenciák 

• 2-3. sz. melléklet Árajánlati lap, amelynek tartalmaznia kell a tárgyban szereplő 

szolgáltatások tételes egység árait. 

• további mellékletek 
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